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RESUMO
A  hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)  é  reconhecida  como  um  problema  de  saúde  pública,  devido  a  sua  alta
prevalência, fator de risco para doenças cardiovasculares e dificuldade de controle, além de representar elevado custo
médico-social. Essa pesquisa teve como objetivo analisar o conhecimento e atitudes dos agentes comunitários de saúde
em relação à hipertensão  arterial.  Trata-se de uma pesquisa,  observacional,  transversal  e  descritiva,  realizada  em
unidades básicas de saúde de Maringá com aproximadamente 205 agentes comunitários de saúde, que trabalham na
Estratégia de saúde da família (ESF). Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010, apresentados em forma de
tabelas e as análises estatísticas foram realizadas de forma descritiva. Os resultados da pesquisa demonstram que
apesar da existência de cursos de capacitação e experiência adquirida ao longo dos anos no convívio com os pacientes,
é imprescindível  o contato dos Agentes comunitários de Saúde (ACS) com médicos e enfermeiros para um melhor
aprendizado sobre a HAS. Neste contexto, os ACS apontam como principais fatores de risco os hábitos alimentares,
obesidade  e  sedentarismo,  participando  ativamente  da  promoção  e  prevenção  dessa  doença  durante  as  visitas
domiciliares. Paradoxalmente, a conduta do ACS mostra-se falha a respeito da verificação de medicações, contribuindo
de forma insuficiente na manutenção do tratamento da doença.

PALAVRAS-CHAVE: Agentes comunitários de saúde; Estratégia de saúde da família; Hipertensão arterial sistêmica;
Promoção da saúde 

1 INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é reconhecida como um problema de saúde pública,
devido a sua alta prevalência, fator de risco para doenças cardiovasculares e dificuldade de controle,
além  de  representar  elevado  custo  médico-social  (MURARO  et  al,  2008;  BRITO  et  al,  2011;
FERREIRA et al, 2014.).

Segundo a  7ª  Diretriz  Brasileira  de  Hipertensão Arterial  (2016),  a  HAS atinge 32,5% (36
milhões) de indivíduos adultos no Brasil, afetando mais de 60% da população idosa, o que contribui
para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). Globalmente, estima-se que 4 em cada 10
adultos com mais de 25 anos de idade têm hipertensão arterial (PAHO, 2016).

Até onde se sabe, trabalhos publicados que abordem o conhecimento e ação dos agentes
comunitários de saúde frente à promoção da saúde em casos de hipertensão arterial  sistêmica
(HAS) estão escassos.

Indicadores  de  qualidade  na  abordagem  da  HAS  envolvem  orientações  pelo  Agente
Comunitário de Saúde (ACS) sobre cuidados com o peso corporal, alimentação e atividade física,
bem como a aferição da pressão arterial no mínimo uma vez ao ano por outros profissionais da
saúde (PICCINI, et al,2012).

Nesse contexto, o ACS contribui com a qualidade de vida da população por desempenhar
tarefas junto aos pacientes, orientando-os a zelar pela saúde durante as visitas domiciliares. Por
esta razão, é relevante pesquisar o nível de conhecimentos dos agentes comunitários de saúde a
respeito da HAS, a fim de aprimorar seu trabalho (BONIFÁCIO, et al, 2014).

Por ser considerado um problema de saúde pública, devem-se procurar formas de atuação
que auxiliem os indivíduos portadores de hipertensão arterial  sistêmica de modo efetivo em sua
rotina. A atenção primária em saúde, contando com a ação das agentes comunitários de saúde
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(ACS) tem papel fundamental à medida que estes caracterizam o principal elo entre a comunidade e
sistema de saúde (BONIFÁCIO, et al, 2014).

Essa  pesquisa  teve  como  objetivo  analisar  o  conhecimento  e  atitudes  dos  agentes
comunitários de saúde em relação à hipertensão arterial. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa, observacional, transversal e descritiva. A pesquisa foi realizada
nas unidades básicas de saúde de Maringá: Aclimação, Tuiuti, Céu azul, Morangueira, Cidade alta,
Industrial, Paraíso, Zona sul, Portal das torres, Alvorada I, Zona 07, Portal das Torres, Alvorada III,
Grevileas, Guaiapó/Requião, Internorte, Mandacaru, Maringá Velho, Ney Braga, Jardim de Saúde
Olímpico, Parigot de Souza, Pinheiros, Piatã, Quebec, São Silvestre, Universo, Vila Esperança, Vila
operária,  Vardelina,  Império  do  Sol,  Jardim  Paris,  Zona  06.  Foi  realizada  com  205  agentes
comunitários de saúde, que trabalham na Estratégia de saúde da família (ESF) das unidades de
saúde supracitadas. 

A coleta de dados ocorreu no período de maio a outubro de 2016. Inicialmente foi realizado
contato telefônico para agendamento do dia e horário com os ACS, posteriormente realizou-se a
coleta  de  dados por  meio da aplicação de questionário  que continha questões relacionadas às
seguintes variáveis:

a. Identificação
b. Dados relacionados à sua área e microárea
c. Fatores de risco para hipertensão arterial 
d. Promoção da saúde durante as visitas domiciliares.
Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 para o adequado armazenamento das

informações. As análises estatísticas foram realizadas de forma descritiva. Os aspectos éticos da
presente  pesquisa  foram  embasados  nas  diretrizes  e  normas  regulamentadoras  de  pesquisas
envolvendo seres humanos do conselho nacional de saúde (resolução cns 466/2012). O projeto foi
submetido  à  apreciação  do  comitê  de  ética  da  Universidade  Unicesumar,  número  do  parecer
1.615.174, após consentimento do CECAPS da secretaria municipal de Maringá.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 205 agentes comunitários de saúde (ACS) entrevistados, a faixa etária variou de 19
a 70 anos de idade, a média foi de 45 anos, sendo que a maioria (74,15%) está entre 31 e 40 anos.
O sexo  feminino  foi  predominante  (92,08%).  Quanto  à  escolaridade,  81,47% não  concluíram o
ensino  fundamental,  apresentaram menos  de  oito  anos  de  escolaridade.  A  maioria  trabalha  na
Estratégia e Saúde da Família (ESF) por nove anos ou mais (45,37%).

Com relação ao número de habitantes residentes em cada microárea, pode-se observar que
51,96% dos  ACS apresentam mais  de  750  pessoas  cadastradas. Em relação  à  quantidade  de
hipertensos diagnosticados nas áreas de abrangência de cada ACS, 55,67% apresentam de 50 a
100 hipertensos, no entanto, apenas 19,31% dos agentes acompanham todos os hipertensos de sua
microárea. 

Sobre o conhecimento dos ACS relacionado a fatores de risco para hipertensão arterial foram
apontados com mais frequência: Hábitos alimentares (88,29%), obesidade (86,34%), sedentarismo
(82,93%)  e  estresse  (70,24%).  Além desses  também foram citados  o  tabagismo (70,24%)  e  a
hereditariedade (67,32%).  Ainda sobre o conhecimento dos agentes, 96,59% apontaram a cefaleia
como principal sintoma da patologia.
Tabela 1. Dados sobre a qualificação/ educação permanente. Maringá- PR, 2016.
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VARIÁVEIS %
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Participação em curso sobre hipertensão

Sim 52,2%

Não 47,7%

Tempo do ultimo curso

Menos de 6 meses 7,84%

6 meses- 1 ano 5,88%

1-2 anos 10,2%

Mais de 2 anos 27,4%

Com quem aprendeu

Outras agentes 18,0%

Convívio com os pacientes 34,1%

Enfermeiras 45,8%

Médicos 33,1%

Pesquisa 6,83%

Curso de capacitação interfere no conhecimento

Sim 81,9%

Não 18,0%

Como você classifica seu conhecimento

Insuficiente 7,46%

Regular 31,3%

Bom 56,7%

Ótimo 4,48%

A tabela 1, demonstra que 52,24% dos agentes comunitários participaram de cursos com o
tema hipertensão arterial, sendo que 27,45% relataram que o curso ocorreu há mais de dois anos.
Daqueles que não realizaram curso algum, 45,85% afirmam ter aprendido a respeito do assunto com
enfermeiras, 33,17% com médicos e 34,15% apontaram que o seu conhecimento foi adquirido no
convívio com os pacientes. Dos 205 agentes entrevistados, 81,96% afirmam que a participação em
cursos de capacitação os auxiliam na qualidade do atendimento prestado. Quando questionados
sobre a classificação de seu conhecimento sobre o assunto, apenas 56,72% classificaram   como
bom, sendo que apenas 4,48% consideram-se ótimos . 

Quanto ao quesito promoção de saúde, 91,67% dos ACS orientam os pacientes a aferir a
pressão arterial apenas quando apresentam sintomatologia, da mesma maneira 53% aconselham os
pacientes a aferir a pressão apenas quando idosos e 68,29% na idade adulta.

Sobre  aspectos  relacionados  à  medicação,  90,64%  dos  ACS  conferem  a  medicação  do
paciente,  sendo que as condutas mais utilizadas para a conferência de seu uso correto foram:
questionar ao paciente sobre o uso do medicamento(73,17%) e verificar a caixa de medicamentos
(61,95%). Sobre a prescrição do medicamento realizado pelo ACS, 99,01% referem não praticar
este ato, no entanto 1,46% indicam a utilização de chás. Com relação à conduta quando o paciente
não faz o uso correto da medicação, 94,51% orientam sobre a importância desta prática. 

Em relação aos dados sobre os conhecimentos das ACS quanto a ações de promoção e
prevenção de saúde, a maioria dos entrevistados apontou a atividade física (97,56%), alimentação
saudável  (96,10%)  e  a  redução  do  consumo  de  sal  (95,61%)  como  fatores  primordiais  para
promoção à saúde. Da mesma forma, quando abordados sobre os alimentos que possuem alto teor
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de  sódio,  92,20%  referiram  os  embutidos,  81,95%  macarrão  instantâneo,  80,98%  enlatados  e
congelados e 63,24%  sucos industrializados.

Quando questionados acerca de agendamento de visitas com enfermeiros, 97% afirmaram
agendar  as  visitas  quando  necessário,  bem  como  100%  declarou  aconselhar  os  pacientes  a
participarem do hiperdia.

4 CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa demonstram que apesar da existência de cursos de capacitação e
experiência adquirida ao longo dos anos no convívio com os pacientes, é imprescindível o contato
dos ACS com médicos e enfermeiros para um melhor aprendizado sobre a HAS. Neste contexto, os
ACS apontam como principais fatores de risco os hábitos alimentares, obesidade e sedentarismo,
participando ativamente da promoção e prevenção dessa doença durante as visitas domiciliares.
Paradoxalmente,  a  conduta  do  ACS  mostra-se  falha  a  respeito  da  verificação  de  medicações,
contribuindo de forma insuficiente na manutenção do tratamento da doença.
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